
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 036/2014 2 

Aos vinte dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 3 

reuniram-se para Assembleia Ordinária na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 4 

Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco 5 

Leonardo Truda, nº 40, 22º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do 6 

Presidente André Luiz da Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA 7 

SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: André Luiz da Silva Seixas – Associação 8 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA; Silvana B. dos Santos – 9 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; 10 

Adroaldo Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Lisete 11 

Felippe – Casa do Menino Jesus de Praga; Luciano S. Cardoso – Associação de 12 

Moradores da Vila Maria da Conceição; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da 13 

Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO 14 

INDIRETO: Roberta Gomes Motta – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema 15 

Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 16 

ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos 17 

Excepcionais – APAE; Iolanda Leal – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 18 

FERGS; Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio; 19 

Jorge Roberto Do Santos – Rede de Integração e Cidadania – RINACI; Rosa Helena 20 

Cavalheiro – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. 21 

CONSELHEIROS DO GOVERNO: Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria 22 

Municipal da Educação – SMED; Adelar Marques – Fundação de Assistência Social e 23 

Cidadania; Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF; Fábio 24 

Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; e 25 

Taís Feldens – Secretaria Municipal da Saúde – SMS. DEMAIS PRESENTES: Luiz 26 

Henrique Frota – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da 27 

Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates 28 

e Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. 29 

Após assinatura da lista de presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum 30 

às 14h30min). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 31 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Boa tarde, pessoal! Queria, primeiramente, 32 

começar pelas comissões, vamos começar pela COMISSÃO DE FINANÇAS. SR. DAVI 33 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-34 

Presidente do CMDCA: Temos o Processo nº 001.030786.14.2, STEPS – SOCIEDADE 35 

TÊNIS EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, solicitação de carta de captação. O parecer da 36 

Comissão de Finanças é favorável à carta de captação no valor de R$ 2.709.440,00, com 37 

retenção de 5% (manutenção). Encaminhamento à plenária para aprovação. SR. ANDRÉ 38 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 39 

Presidente do CMDCA: Está aberto, pessoal. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 40 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Em votar o 41 

parecer da comissão favorável, quem aprova levante a mão. Muito obrigado. Quem 42 

discorda? Abstenções? APROVADO com 01 abstenção. SR. DAVI JONATAS DA SILVA 43 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 44 

CMDCA: O próximo é o NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL, Processo 45 

001.030788.14.5. É uma solicitação de carta de captação, a Comissão de Finanças é de 46 

parecer favorável á carta de captação no valor de R$ 1.549.440,00, com retenção de 5%. 47 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 48 



 

Grosso e Presidente do CMDCA: Está aberto para todos. Em votação, quem concorda 49 

com o parecer levante a mão. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 50 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Manutenção também. 51 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 52 

Grosso e Presidente do CMDCA: Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO 53 

com 02 abstenções. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 54 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Terceiro é OSICOM OBRA 55 

SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, Processo 001.030784.14.0. b é uma carta 56 

de captação para manutenção para pequenas reformas. A Comissão de Finanças é de 57 

parecer favorável á carta de captação no valor de R$ 83.999,30, com retenção de 5%. 58 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 59 

Grosso e Presidente do CMDCA: Aberto. Em votação, quem concorda com o parecer? 60 

Muito obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Próximo. 61 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 62 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: O quarto é a STEPS SOCIEDADE TÊNIS 63 

EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, o processo é o 001.030785.14.6. O projeto é 64 

Mobilidade para Incluir, trata-se de captação de recurso para aquisição de um minibus e 65 

um utilitário. A Comissão de Finanças é de parecer favorável á carta de captação no valor 66 

de R$ 250 mil com retenção de 10%, trata-se de material permanente. São dois veículos, 67 

um minibus e um utilitário. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 68 

Providência – IPSDP: Qual atividade que tem essa instituição? SR. DAVI JONATAS DA 69 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 70 

CMDCA: É SASE. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 71 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Continua aberto. SRA. OTÍLIA HENZ 72 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Desculpa, nós entendi, ela quer 73 

dois minibus? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 74 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Um minibus. Promover a mobilidade 75 

necessária aos serviços assistenciais (Inaudível) projetos e programas sociais da STEPS, 76 

através da aquisição de dois veículos automotores: um minibus e uma caminhonete; que 77 

atenderão as necessidades de mobilidade operacional e de qualquer deslocamento 78 

pertinente ás atividades. (Falas concomitantes em plenária). É da Extremo Sul, pediu R$ 79 

250 mil para os dois veículos. (Falas concomitantes em plenária). Tem a adesivagem 80 

também da instituição. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 81 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ficou estabelecido nos 82 

outros processos anteriores que vem depois justamente pela questão de captação. SRA. 83 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Só para a gente 84 

ter noção, né. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 85 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: O valor orçado do minibus é de R$ 160 86 

mil... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 87 

Grosso e Presidente do CMDCA: Previsão. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 88 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Isso, é uma previsão. (Falas concomitantes 89 

em plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 90 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: ...R$ 80 mil. E R$ 10 mil para 91 

adesivagem e pintura. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 92 

Fazenda – SMF: E nesse processo tem a aquisição e adesivagem? Dentro. SR. DAVI 93 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-94 

Presidente do CMDCA: Sim, no serviço de terceiros tem a adesivagem.eles atendem em 95 

torno de 100 crianças. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 96 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É aquele projeto do Rolland 97 



 

Garros, em Belém Novo. O pessoal confunde a Fundação Tênis com a Winbelemdon, 98 

que é STEPS, né. Pessoal, está aberto, mais alguém? Em votação, quem concorda 99 

levante a mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. 100 

Próximo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 101 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Falta um que o Carlos está 102 

procurando. Pode passar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 103 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE 104 

REORDENAMENTO, pode ser? SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã 105 

de Moços – ACM: A TRIPARTITE, que foi eu, a Lisete, a Iolanda e o Jorge, nós 106 

visitamos o Projeto VIDA NOVA DA RESTINGA. É Educação Infantil e Trabalho 107 

Educativo, que acontecem em dois endereços diferentes, o Trabalho Educativo é na 108 

própria sede, que é na Estrada João Antônio da Silveira, 2547. E a Escola de Educação 109 

Infantil fica na Avenida Economista Nilo Wulff, 29. Então, acontecia o Trabalho Educativo 110 

na instituição, tem convênio com a FASC, colocamos a observação quanto à manutenção 111 

das instalações, porque eles não têm (Inaudível). A Educação Infantil é conveniada com a 112 

Prefeitura, é uma instituição bem organizada, adequada, o número de crianças está 113 

adequado com o que tem no projeto. E a Comissão Tripartite é favorável ao registro de 114 

programa SASE e Educação Infantil. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 115 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está aberto. SRA. 116 

LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de Praga: Essa já foi votada, é só liberação. 117 

SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: É validação 118 

para poder... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 119 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sim, ficou ratificado com a visita de vocês. 120 

Tá, pessoal? Então, que vá para o SIAS, Luiz a inscrição. SRA. DALVA FRANCO – 121 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Este aqui vai junto... SR. 122 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 123 

Presidente do CMDCA: No sistema corre em paralelo, mas é o mesmo assunto? SRA. 124 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Um é 125 

inscrição de programa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 126 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Inscrição de programa e 127 

autorização para o edital, a única diferença, como não estavam no edita, ratificando a 128 

decisão de duas reuniões anteriores, se fosse constatado a veracidade do programa e tal, 129 

eles vão receber correndo por fora do edital, uma suplementação de verba, aí tem que 130 

ver com a Gerência se coloca a verba dentro do edital ou se coloca direto, são R$ 131 

4.861,11. É este o valor. Está ratificado. Vamos adiante. SRA. ROBERTA GOMES 132 

MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Só tem a votar... SR. ANDRÉ LUIZ DA 133 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 134 

CMDCA: Ah, quem concorda com a inscrição de programa de Trabalho Educativo e 135 

Educação Infantil levante a mão, Muito obrigado. Quem discorda? Abstenções? 136 

APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 137 

da Fazenda – SMF: Essa é aquela instituição que foi passado em plenária para dar o 138 

valor para ela? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 139 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Já passou agora, são R$ 4.861,11, que é o 140 

valor de todos do edital. Certo? Vai. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 141 

Integração e Cidadania – RINACI: Na plenária passada nós aprovamos duas entidades 142 

que estavam com pendência no FECA, condicionado à visita. Nós conseguimos fazer 143 

visita em uma das duas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 144 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Visitaram ou não? SR. 145 

JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: 146 



 

Visitamos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 147 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A CPIJ foi visitada. SR. JORGE ROBERTO DO 148 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: É. Não conseguimos visitar o 149 

Centro Infanto-juvenil Monteiro Lobato. Vamos na semana que vem realizar a visita. 150 

Então, nós fomos lá e no CPIJ nos mostraram os materiais que adquiriam com o edital do 151 

FECA, que foi tatames para o projeto de karatê, mais livros para a biblioteca a materiais 152 

para a oficina pedagógica. Foi constatado e a comissão aprovou. SR. ANDRÉ LUIZ DA 153 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 154 

CMDCA: Pessoal, o parecer da Comissão Tripartite que visitou a CPIJ é favorável para 155 

que se dê a constatação de que foi executado o projeto do FECA. Quem concorda 156 

levante a mão. Muito obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO Com 01 157 

abstenção. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 158 

RINACI: Agora eu encaminho para a Gerência que eles vão mandar uma relação com 159 

cópia da ata para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. SR. ANDRÉ LUIZ 160 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 161 

do CMDCA: A instituição vem, busca e ela encaminha, não fomos nós que 162 

encaminhamos. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 163 

Cidadania – RINACI: E tinha uma declaração do CMDCA aqui, este modelo não está 164 

valendo mais. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 165 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A Gerência faz a declaração baseada mo 166 

que o FECA precisa. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 167 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Só que eles pedem cópia da ata. 168 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 169 

Grosso e Presidente do CMDCA: Vai dizer que o projeto foi executado, com a ata. A 170 

outra instituição vai ficar aguardando? SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 171 

Integração e Cidadania – RINACI: Assim, o centro Infanto-Juvenil Monteiro Lobato nós 172 

também aprovamos com a condição da visita, só que não foi possível fazer a visita. SRA. 173 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Já era (Inaudível). 174 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 175 

Grosso e Presidente do CMDCA: Então, tem que visitar a Monteiro Lobato ainda. SR. 176 

JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI:  Fica 177 

para a semana que vem. Ficou pendente. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – 178 

Associação Cristã de Moços – ACM: Vou faze ruma ressalva, se nós sairmos de novo 179 

às 10 horas não tem como. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 180 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu queria propor uma 181 

alternativa, pessoal, se vocês concordarem, justamente para a questão do horário, para 182 

que o próprio Reordenamento consiga sair. Queria ver se a gente pode, conselheiros que 183 

morem na zona sul, mais perto, que já pudessem se encontrar. O Monteiro Lobato é na 184 

Restinga, em algum lugar próximo se encontrarem. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS 185 

– Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Eu posso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 186 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 187 

Então, tem um da Comissão de Finanças, a Presidência e um da Comissão de Políticas. 188 

Mais alguém? Pode ser isso? A plenária concorda? Nós vamos visitar na quarta-feira que 189 

vem, pela manhã. Se a Comissão de Reordenamento assim entender, também já ver o 190 

que tem para a zona sul. Se vocês acharem conveniente. Aí o carro fica liberado para 191 

vocês irem para qualquer lugar. Mais alguma coisa? COMISSÃO DE 192 

REORDENAMENTO, Dalva. Só uma coisa, pessoal, tem uma dificuldade, eu pedi para 193 

abrir (janelas), porque não chegara os ares-condicionados da Governança ainda, mas vai 194 

chegar, até o final do ano, eu espero; mas o eco está horrível. Até para a gravação, tem 195 



 

uma pessoa da taquigrafia aqui, mas estamos com dificuldade te para falar. Então, se 196 

puder falar bem alto o nome e a entidade ou secretaria. SRA. DALVA FRANCO – 197 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Parte da equipe foi visitar com 198 

a Tripartite, parte ficou aqui. Não atendemos uma instituição, que realizamos visita e 199 

ficamos em dúvida quanto á composição da diretoria, porque na visita nos disseram que 200 

a diretoria era aquela, só que os documentos estavam. Nós chamamos, mostramos a 201 

divergência, o local visita não é mais onde a entidade executa. Então, pedimos o novo 202 

endereço para nova visita. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 203 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Qual é a entidade? SRA. 204 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: IATE 205 

CLUBE BELÉM NOVO. Atendemos também uma instituição que está na questão da 206 

aprendizagem, aguardando também os anexos. Realizamos uma conversa com a SMED 207 

pela que do registro para conveniamento da instituição SAVIA SOCIEDADE AMIGOS DO 208 

JARDIM INGÁ. A documentação está ok, por solicitação da SMED, tem um email aqui. 209 

Então, estamos concedendo o registro e entidade para que ela consiga efetivar o 210 

convênio e assim solicitar a inscrição do programa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 211 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Para 212 

explicar, como nós temos uma resolução antiga aqui, que determina que quando for 213 

creche de escola infantil nova, construída em prédio, terreno e verba pública, a entidade 214 

apresenta o pedido de registro, como está em construção ou em fase final o Conselho dá 215 

o registro. Assim que começar, que a entidade assumir o prédio, ela informa a este 216 

Conselho, o Conselho visita para fazer só o referendo. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 217 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Só complementando, presidente, 218 

geralmente é por solicitação da SMED. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 219 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Isso. A 220 

SMED manda para cá, a entidade apresenta a documentação, quando tem uma 221 

necessidade de emergência a SMED comunica, senão ela comunica que é prédio. 222 

Quando ela assume a creche, ela pede a nossa visita, que já assumiu. Em votação, quem 223 

concorda com o registro levante a mão. Muito obrigado. Abstenções? APROVADO com 224 

01 abstenção. Mais algo do Reordenamento? Alguma comissão? SRA. OTÍLIA HENZ DE 225 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Tem só esse projeto, mas que ria 226 

que tu... O Luz vai ver outro projeto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 227 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vai apresentar depois? 228 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Sim. SR. 229 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 230 

Presidente do CMDCA: O Fábio vai fazer uma leitura de um convite. SR. FÁBIO 231 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 232 

SMDH: É um convite ao CMDCA, de 25 a 27 de novembro de 2014, 7ª SEMANA DE 233 

VALORIZAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E CULTURA DA PAZ – Neurociências e 234 

educação na primeira infância, problemas e obstáculos. Objetivo: sensibilizar e 235 

conscientizar autoridades, organizações não governamentais e a sociedade para a 236 

necessidade de identificar maior atenção a primeira infância, da concepção aos seis 237 

anos, com vista ao desenvolvimento integral (Inaudível), garantindo a convivência familiar 238 

e comunitária, tendo em vista que se trata da parte primordial na construção do ser 239 

humano e formação de indivíduos, a sua vida em sociedade e a cultura da paz. Público: 240 

legisladores, representantes dos poder executivo e judiciário, gestores públicos, 241 

especialmente na área de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, 242 

professores e estudantes universitários das áreas afins, profissionais de imprensa, 243 

membros de organizações não governamentais e instituições da sociedade civil. Local: 244 

Auditório Petrônio Portela, Senado Federal, Brasília. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 245 



 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 246 

É isso pessoal? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 247 

SMF: Questão de ordem, vou fazer como a Dalva agora. Pessoal, é o seguinte, este 248 

material deveria ter passado pela Executiva, porque quem faz a triagem desse material é 249 

a Executiva não se reuniu mais uma vez. Apenas foi enviado para a plenária sem discutir, 250 

que é o que diz o nosso regimento interno, que diz que as correspondências têm que era 251 

passada pela Executiva. Nós estivemos aqui ontem, eu e o Carlos Simões, das 10 às 252 

11h15min. Nós dispensamos a taquigrafia, só tem um detalhe muito importante, a reunião 253 

da Executiva não acontece e nós pagãos o serviço... Nós não, a Prefeitura paga o horário 254 

da taquigrafia. Então, de uma forma ou de outra é com nossos impostos que é pago 255 

taquigrafia. Então, venho mais uma vez em plenária pedir que não ocorra de forma 256 

alguma, porque se eu tenho a disponibilidade de vir para cá, o Carlos Simões tem a 257 

disponibilidade e vir para cá, nós precisamos no mínimo de 24 horas de antecedência 258 

para que essa reunião seja convocada. Por quê? Porque o contrato da taquigrafia com a 259 

Prefeitura exige 24 horas de antecedência, não 2 horas de antecedência. Então, todas as 260 

vezes que eles não receberem com 24 horas de antecedência o pedido para estarem 261 

aqui... Eles têm que receber para poderem estar. E em relação aos convites, 262 

correspondências, todas elas têm que ser passadas pela Executiva, como conata no 263 

nosso regimento interno. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 264 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sobre este assunto mais 265 

alguém, pessoal? Meus amigos, nós temos aqui correspondência do CMAS: 266 

“Encaminhamos em anexo cópia do relatório recebido neste CMAS com denúncia de 267 

situação de violação de direitos, de violência física e verbal ocorrida no ABRIGO DE 268 

PROTEÇÃO ESPECIAL JOÃO DE BARRO, da FASC, contra o adolescente Dilson 269 

Oliveira de Souza. São relatados fatos graves que já solicitamos retorno da FASC sobre 270 

as medidas adotadas. Encaminhamos para conhecimento e averiguação desse 271 

Conselho. Maria Verônica Dariva, Presidente em exercício”. Foi entregue dia 14, mas é 272 

uma correspondência de 03/10. É um documento com o timbre da Prefeitura, da FASC e 273 

da Amurt-Amurtel, aos cuidados da Proteção Especial, Alta Complexidade da FASC, 274 

relatório social. (Leitura): “Vimos por meio deste, em cumprimento do nosso papel ético e 275 

político enquanto serviço de proteção aos direitos da criança e adolescente, denunciar 276 

situação de violação de direitos e violência física e verbal ocorrida dentro do abrigo de 277 

proteção espacial João de Barro da FASC, contra o adolescente Dilson Oliveira de 278 

Souza, atendido pelo Programa Ação Rua desde 2011, em razão de abordagem ou 279 

mesmo em situação\ de trabalho infantil. O adolescente encontrava-se em situação de 280 

rua/moradia nos últimos meses, fazendo uso de substâncias psicoativas, em constante 281 

situação de risco. Por este motivo o mesmo (Inaudível) em relação a FASE, o qual foi 282 

acolhido por policiais. A equipe de Programa Ação Rua esteve acompanhando o mesmo 283 

durante período de internação  por 30 dias. Nesse período o adolescente demonstrou-se 284 

interessado e motivado em relação às propostas de reinserção escolar, bem como 285 

inserção em atividades no turno inverso à escola. Em reunião da equipe técnica da 286 

FASC, com a presença do Programa Ação Rua, representantes dos centros de educação 287 

profissional São João Calábria (Inaudível) educativo e do abrigo, foi construído um plano 288 

de atendimento para etapa posterior a sua saída da FASE, que contava com a inserção 289 

ao (Inaudível) no Calábria e na escola, bem como acompanhamento da Saúde Mental do 290 

CAPS Cristal. Cabe ressaltar que o abrigo não estava de acordo com os 291 

encaminhamentos propostos, acreditando que a melhor opção para o adolescente seria a 292 

fazenda terapêutica. Resta considerar que não foi aceito pelo adolescente, nem pelo 293 

representante dos profissionais presentes na reunião. (Inaudível) ...uma experiência de 294 

08 meses na internação em uma fazenda terapêutica e construiu uma crítica bastante 295 



 

condizente com a realidade devida no local de maus tratos, trabalho infantil e situações 296 

extremas de violações de direitos. O adolescente depois deste momento foi resistente em 297 

ir para o Abrigo João de Barro, vendo que lá este era desacreditado, relato (Inaudível) em 298 

que foi oferecido curso e inserção na escola, foi quando estava privado da liberdade na 299 

(Inaudível), pois este movimento não foi realizado anteriormente pelo abrigo, nesse 300 

sentido, solicitando passar deste para outro abrigo. Porém, com a sua saída, aconteceu 301 

nesta última sexta-feira, ele foi para o Abrigo João de Barro até a aprovação da possível 302 

transferência. Neste momento demonstrou a articulação da rede de proteção em prol de 303 

garantir os direitos do referido adolescente e abertura do mesmo para os 304 

encaminhamentos propostas. Apesar disso, os encaminhamentos não foram realizados 305 

no primeiro dia previsto, em 29/09/2014. E ainda soma-se a situação de violação sofrida 306 

em Dilson na inserção do adolescente ao abrigo. Encaminhamento na data de 307 

29/09/2014: os educadores do Ação Rua ouviram relatos do jovem realtivo à agressão 308 

ocorrida dentro do Abrigo João de Barro. (Inaudível) ...que a unidade de fazer “apola”, 309 

agachar-se pelado para verificar se havia drogas introduzidas no seu anus foi agredido de 310 

cassetete pelo educador social que trabalha no abrigo. O adolescente diz ter feito boletim 311 

de ocorrência usando o corpo de delito do DML, que essa documentação está com a 312 

assistência social do abrigo, a qual não tivemos acesso e que visto a gravidade da 313 

situação relatada solicitamos a transferência do adolescente para outro espaço de 314 

proteção com urgência. Cientes da sua atenção ficamos a sua disposição para maiores 315 

esclarecimentos que se fizeram necessários. Daniela Soares da Silva, Assistente Social, 316 

articuladora Programa Ação Rua, Extremo Sul”. Ofício da Câmara de Vereadores de 317 

Porto Alegre, datado de 15/10/2014, recebido aqui neste Conselho em 16/10: “Senhor 318 

Presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança 319 

Urbana encaminha em anexo e pede providências e esclarecimentos da denúncia de 320 

violência física e psicológica praticada por educador social do Abrigo João de Barro da 321 

FASC de Porto Alegre. Tendo em vista que as violações foram praticadas contra um 322 

adolescente interno na última semana de setembro de 2014. O documento anexo informa 323 

que foi feito o registro em Boletim de Ocorrência, que estaria em (Inaudível). Solicitamos 324 

ainda que nos sejam encaminhadas as medidas em caso de (Inaudível). Atenciosamente, 325 

Vereador Alberto Kopittke, Presidente da Comissão”. Aí vem acompanhado o mesmo 326 

ofício do CMAS, o mesmo relatório. Certo? Bom, eu conversei com o Adelar da FASC, 327 

ele me disse que esse encaminhamento a própria FASC já fez ao Ministério Público. Não 328 

é isso, Adelar? SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social e 329 

Cidadania: Sim, nós já tínhamos a informação desse fato, abrimos uma sindicância 330 

interna com ambas as partes e também já foi encaminhado ao Ministério Público. é u 331 

espaço conveniado, tem que ser tomado providências. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 332 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 333 

Quem faz a administração do João de Barro? SR. ADELAR MARQUES – Fundação de 334 

Assistência Social e Cidadania: Não sei. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 335 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Bom, eu 336 

queria ver qual o encaminhamento, tanto para responder ao ofício do CMAS, mas á 337 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Como está no Ministério 338 

Público eu sugiro nós encaminharmos também para o Ministério Público. SRA. OTÍLIA 339 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Sim, porque eles vão ter 340 

que ouvir a duas partes, tem que ter o contraditório, a defesa e tudo. SR. ANDRÉ LUIZ 341 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 342 

do CMDCA: Nós até podemos montar uma tripartite para ir ao abrigo e dar uma olhada, 343 

podemos fazer. (Falas concomitantes em plenária). SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – 344 

Associação Cristã de Moços – ACM: Eles pedem aí que consigam um outro espaço de 345 



 

proteção para os jovens. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 346 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O assunto já está no 347 

Ministério Público, a nossa obrigação é também encaminhar para o Ministério Público. 348 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O que pode 349 

ser feito, sugestão minha, que mande correspondência para o Conselho reiterando o 350 

pedido da FASC. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 351 

Política e Governança Local – SMGL: Tem que fazer contato com o Conselho Tutelar 352 

porque é dever fiscalizar entidades de atendimento governamental ou não. Tem que 353 

passar para o Conselho Tutelar de Porto Alegre uma cópia, aí o CMDCA que encaminhe. 354 

Eu sugeriria também assim, não peguei o nome da entidade conveniada, mas sugeriria 355 

ao Conselho da Criança a suspensão do registro e algum tipo de repasse que venha a 356 

receber, ou de edital... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 357 

Fazenda – SMF: Não pode antes de... (Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS 358 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 359 

SMGL: Suspender. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 360 

– SMF: Não. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 361 

Política e Governança Local – SMGL: Nós podemos por resolução. SR. ANDRÉ LUIZ 362 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 363 

do CMDCA: Otília, tem mais gente inscrita. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 364 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: A minha sugestão é ser 365 

averiguado e suspender momentaneamente o região dela e qualquer tipo de acesso via 366 

edital a recursos. Depois que for comprovada a não responsabilidade da instituição ou a 367 

pessoas que trabalham nesta, depois de tudo esclarecido, aí o Conselho se pronunciaria 368 

novamente. Sugestão. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 369 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Eu discordo um pouco do Carlos, esse é um 370 

costume que nós temos no Brasil de quando a pessoa é acusada já torna-se culpada 371 

antes de ser julgada. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, a gente pode sim 372 

encaminhar uma visita, mas nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas de 373 

suspender antes de ver, do pessoal estar averiguando. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 374 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 375 

Dalva Franco. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência 376 

– IPSDP: O que eu penso? Não sei se essa instituição é o caso. Tem algumas 377 

instituições que têm convênio aí a instituição fica responsável pela execução, mas os 378 

funcionários são contratados pela instituição, mas obedecem a supervisão da FASC. Eu 379 

penso que nós deveríamos visitar a instituição e ver qual é o regime. Nós já tivemos aqui 380 

no Conselho da instituição não conseguir ter um diálogo flexível com a FASC, os 381 

funcionários não obedeciam o dirigente da instituição, só que financeiramente ele era 382 

FUNCRIANÇA, mas de supervisão respondia à FASC. Daí ele não aceitava o que a 383 

instituição determinava. Então, a gente pode estar enfrentando novamente esse 384 

problema. Antes de condenar a instituição é verificar qual o regime desse convênio. SR. 385 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 386 

Presidente do CMDCA: Uma proposta, pedir para o Luiz ver dados, se o Adelar 387 

conseguir o endereço e mais dados desse abrigo, porque temos uma tripartite saindo na 388 

semana que vem, queria propor que essa mesma tripartite ou outra, se acharem 389 

conveniente, já visitar esse abrigo para que traga um relato de como é o abrigo. SRA. 390 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 391 

APAE: Não é muito tempo? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 392 

Divina Providência – IPSDP: Não cabe a nós, Presidente, depende do Presidente, do 393 

Vice, ou alguém juntamente com o representante da Secretaria de Direitos Humanos ver 394 

nesta semana ainda e verificar a situação. Eu acho que se esfriar esse problema vai 395 



 

acabar caindo no esquecimento, a gente não sabe o que pode acontecer até a semana 396 

que vem. (Falas concomitantes em plenária). SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – 397 

Associação Cristã de Moços – ACM: E tem vários jovens lá, aí eles têm que ser 398 

deslocados para outro espaço de proteção. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 399 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu 400 

concorda com a Dalva, nós temos que fazer  visita de forma urgente, é grave, não é 401 

pouca coisa. É um espaço de proteção, ela vitimiza muito mesmo. Tem que ver essa 402 

situação e colocar em caráter de urgência, fazer essa visita, verificar a situação e fazer os 403 

encaminhamentos necessários para poder deliberar aqui de forma bem rigorosa o que 404 

está sendo posto. SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres 405 

de Santo Antônio: Pela minha experiência na rede, (Inaudível) saem da FASE, estavam 406 

em situação de rua e tal. Tem que ter um método de trabalho mais adequado para a 407 

necessidade dele. Eu nunca vi esses abrigos adequarem à metodologia. Cabe a 408 

discussão desse perfil do adolescente, porque botam todos juntos em uma mesma casa 409 

e talvez não seja o mais adequado, ter uma casa com um perfil deste. Os guris têm que 410 

ser postos em casas que (Inaudível). Isto tem que ser discutido aqui também. SR. 411 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 412 

Presidente do CMDCA: É a política pública... (Falas concomitantes em plenária). SRA. 413 

CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Fica 414 

parecendo quase uma segunda internação o abrigo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 415 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 416 

A minha origem é trabalhar com jovem infrator e é um assunto para tratarmos meses e 417 

meses, porque existem várias questões, várias visões, não vai ser agora, em meia hora 418 

que vamos conseguir chegar. É uma coisa muito ampla, muito difícil, que há anos vem 419 

mudando paradigmas. Então, eu acho que nós temos isso, concordo com a Dalva, se 420 

dermos para fazer esta semana. Já podemos determinar quem vai e esse membro se 421 

reúne e decide quando vão. O Luiz e o Adelar vão providenciar endereço, a situação, se 422 

é conveniada, o que é, quem está administrando para a gente ter um histórico completo. 423 

Pessoal, podemos ver essa proposta? Tem alguma alternativa? SR. CARLOS 424 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 425 

SMGL: Eu mantenho de envia ao Conselho Tutelar e fazer cumprir a lei, é atribuição 426 

deles. A nossa função de CMDCA é conceder ou não o registro de entidade e de 427 

programa. Eu vou a defender, se há dúvidas em relação a maneira que alguma entidade 428 

atua e aparece uma denúncia... (Falas concomitantes em plenária). Não, eu acho que 429 

nós enquanto Conselho temos que entender o trânsito dela aqui dentro. SR. ANDRÉ 430 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 431 

Presidente do CMDCA: Tem uma proposta do Simões de encaminhar para o Conselho 432 

Tutelar e suspender... O quê? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 433 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: O trânsito, o trâmite. O trânsito 434 

aqui dentro da casa fica em stand by. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 435 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só se tiver 436 

captação. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 437 

Política e Governança Local – SMGL: Edital, qualquer situação. SR. ANDRÉ LUIZ DA 438 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 439 

CMDCA: Daqui a pouco não tem nada tramitando. (Falas concomitantes em plenária). 440 

Nós temos duas propostas, a proposta do Simões, que comunique ao Conselho Tutelar, 441 

ao mesmo tempo suspenda os trâmites da entidade aqui na casa. A proposta dois, queria 442 

usar como proposta da Dalva, que é formar uma tripartite para visitar nesta semana a 443 

instituição, que a gente tire os membros e digam quando vão, ao mesmo tempo 444 

comunicar ao Conselho Tutelar. SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência 445 



 

Social e Cidadania: Tem que ver onde está o erro primeiro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 446 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 447 

É uma visão, tem o direito de defesa. Podemos colocar em votação as propostas? 448 

Márcia. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 449 

Educação – SMED: Eu acho que essa visita tem que ir com um objetivo. Vai ir batendo 450 

na porta e perguntando como uma inquisição? Aqui ninguém é inquisidor! SR. ANDRÉ 451 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 452 

Presidente do CMDCA: Não, não é essa a proposta. SRA. MÁRCIA REGINA 453 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Mas 454 

geralmente é o que acontece, né, gente! Vamos entrar lá como advogados? Como 455 

delegados? Tem outras pessoas que trabalham lá e merecem o nosso respeito, também 456 

tem crianças sob a proteção das pessoas que estão lá. Vão quantas pessoas? Vão fazer 457 

o quê? Vão perguntar? Qual a estrutura para nós entrarmos lá? SR. ANDRÉ LUIZ DA 458 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 459 

CMDCA: Eu quero dizer que os conselheiros que forem lá vão olhar, conversar com a 460 

direção da casa, conhecer os funcionários, ver a situação geral da casa, saber se o 461 

funcionário ainda está lá, conversar com ele, ver o detalhamento, o que houve e o que 462 

não houve por parte da FASC. Ninguém vai sentar e uma sala, chamar todo mundo e 463 

fazer uma oitiva. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria 464 

Municipal da Educação – SMED: Assim espero. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 465 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 466 

Uma coisa que não fica claro é se isso é próprio ou conveniado, porque não há uma 467 

comunicação à instituição. Então, é importante a questão da visita sim. Ter também a 468 

informação se ele já foi deslocado ou não em outro local de proteção. SR. ANDRÉ LUIZ 469 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 470 

do CMDCA: Podemos votar nas propostas? Proposta um, suspender todo e qualquer 471 

trâmite da entidade dentro do CMDCA até que tudo se esclareça, ao mesmo tempo 472 

comunicar ao Conselho Tutelar. Proposta dois, comunicar o Conselho Tutelar e realizar 473 

uma vivita da tripartite para um olhar geral sobre o abrigo. Está claro para todo mundo/ 474 

proposta um, quem concorda levanta a mão. Muito obrigado. Proposta dois, quem 475 

concorda levante a mão. Muito obrigado. Abstenções? APROVADO por ampla maioria a 476 

proposta dois. Formação para a tripartite: André, Davi, Alcema, Fábio, Rosa. Mais 477 

alguém? Luciano. Mais alguém? Pessoal, então, formada a tripartite para a visita. 478 

Aprovado, então. Está bem? Mais algum assunto que vocês queiram pauta? Temos aqui 479 

um assunto sobre os anexos do PROGRAMA DE APRENDIZAGEM. Quem quer falar? 480 

Não, desculpa, a Otília tem um assunto. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 481 

Municipal da Fazenda – SMF: É da Comissão de Finanças. A Instituição (Inaudível) 482 

Escola da Vida esteve aqui conosco. Eles tinham um processo de 2010, que tem R$ 483 

27.214,61. Venceu dia 31/12/2012. Aí eles estiveram aqui, conversaram conosco, deram 484 

um relato... (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 485 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 486 

olha o problema do eco! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 487 

Fazenda – SMF: Eles conversaram com os funcionários da Governança, disseram que 488 

eles podiam deixar o dinheiro, que iam receber o dinheiro da SMED para fazer a 489 

construção da sala. Houve uma série de equívocos. O que a gente entende enquanto 490 

grupo de Comissão de Finanças? Façam um novo projeto do que vocês querem. Já foi 491 

aprovado por esta plenária em 17/09, todo processo aprovado. Eles vieram de novo até 492 

mais pedindo os R$ 27.214,61. O que cabe a esta plenária? Está vencido desde 493 

31/12/2012, está lá no nome da instituição. O que nós vamos fazer? Esta é a questão que 494 

nós precisamos resolver. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 495 



 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Nós não tínhamos deliberado 496 

anteriormente. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 497 

SMF: No andamento do processo... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 498 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O que são os 499 

equívocos? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 500 

Foram equívocos escritos e relatados. Então, nem tudo a gente tem prova. O que eles 501 

dizem para nós? Que disseram a eles que poderiam usar o dinheiro, mas não deram 502 

prazos para eles, mesmo sabendo que tem prazo, que tudo tem prazo. Ela largou isso, 503 

mas não está escrito isso. Teve uma reunião feita anterior feita em 03/09/2013 com a 504 

instituição. Era um novo projeto, mas eles não dizem se iam usar... Não está escrito que 505 

eles poderiam usar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 506 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Essa instituição tinha o projeto 507 

para construção ou reforma de uma sala, duas, algo nesse sentido. E houve um repasse 508 

da SMED para que executassem essa obra... (Falas concomitantes em plenária). Aí eles 509 

vieram e relataram isso. Aí eles pediram para realocar esse valor para outras reformas e 510 

necessidades da instituição. Na reunião que temos ali, eles dizem que têm que 511 

apresentar de novo o projeto. Só que eles não definiram o prazo, a entidade não foi 512 

informada quanto à questão do vencimento da carta. Não foi informado que a carta já 513 

estava vencida. A comissão deliberou que eles apresentassem um novo projeto com 514 

esses detalhes, eles apresentaram, que passou em 17/09... Que diz? SRA. OTÍLIA HENZ 515 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Que a Comissão de Finanças é 516 

favorável à carta de captação do projeto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 517 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 518 

assim, essa instituição recebeu um investimento da FASC de construção de salas para 519 

ter um SASE lá, mas é impossível ter um SASE dentro da escola infantil. Aí acabou 520 

sendo no prédio da FASC. Aí agradeceu. Posterior, a SMED com recurso do OP também 521 

tinha mais demandas para outras atividades. Esse trâmite teve uma carta de captação 522 

que correu paralelo ao da SMED. A obra foi mais rápida, a SMED foi mais rápida, foi ágil 523 

e construiu antes da captação. Em uma reunião que tu estavas, acho que foi em 524 

setembro, nós fomos e vimos que teve falhas novamente de comunicação. Os 525 

conselheiros que estavam na reunião orientaram a instituição para que fizessem um novo 526 

projeto para que nós tentássemos deliberar que esse recurso que ficou li, por uma falha 527 

novamente de comunicação, fosse encaminhado para esse novo projeto. Foi isso que 528 

aconteceu naquela reunião. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 529 

Fazenda – SMF: E nós enquanto comissão não fizemos um relatório, nós queremos a 530 

participação de todos. O que nós vamos decidir em relação a isso? Este valor era para 531 

obra, foi feto pela SMED, está pronto. O que nós podemos fazer? Nós temos R$ 27 mil 532 

que está na conta do Fundo, que não é de mais ninguém, porque expirou o prazo. O que 533 

nós poderemos deliberar? Ou a gente determina que são 50%, que é o que a gente 534 

usava na... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 535 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Era a 016 e passou para a 50. SRA. 536 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Que quando 537 

vencido poderia usar 50% do valor. Tinha um período. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 538 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: De quando é esse pedido? SRA. 539 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Da primeira 540 

reunião de 2013. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 541 

Providência – IPSDP: A 50 é 2008... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 542 

Municipal da Fazenda – SMF: Não, não, era o período de validade da outra. SRA. 543 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A 50 foi 544 

aprovada por este Conselho em 2008. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 545 



 

Municipal da Fazenda – SMF: Sim, mas a 16 foi em 2013. Então, ela substituiu a 50. É 546 

um artigo da 50. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 547 

Providência – IPSDP: Eu sei que usa 50% e tem 06 meses após o término dos 02 anos 548 

para receber. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 549 

SMF: Sim, mas não são 02 meses... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos 550 

da Divina Providência – IPSDP: São 06 meses. A gente nunca revogou a 50. SR. 551 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 552 

Presidente do CMDCA: Não é a 50, tinha uma resolução que tratava dessa questão. Era 553 

um artigo, neste ano nós alteramos. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 554 

Municipal da Fazenda – SMF: Por isto está em plenária para a gente decidir. SR. 555 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 556 

Presidente do CMDCA: Nós temos que deliberar. Nós vimos que houve falta de 557 

informações e informações não precisas. Por mais que a entidade precisasse ou deveria 558 

conhecer todas as resoluções, mas (Inaudível). Se eu estou em um setor e me dizem 559 

para fazer, eu vou pelo o que estão dizendo. Isso acontece muito, não só aqui, em outros 560 

tantos setores. Então, é isso que está posto. Carlos Simões. SR. CARLOS FERNANDO 561 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 562 

Conselheiros antigos, anteriores a 2013, a Juliana Tiffens teve um caso igual, no ano de 563 

2011 para 2012, e nós deliberamos em 2012 a liberação total do recurso, tem ata 564 

taquigrafada registrando isso. A defesa foi, é da entidade, ela tinha carta, ela captou, é 565 

dela. Eu acho que seguinte deve sempre lembrar que plenária de CMDCA é soberana, 566 

independente de resolução e regras que temos estabelecidas por escrito, a plenária é 567 

soberana. Não vamos esquecer que esses R$ 27 mil ficaram aqui retidos, o juros disso já 568 

foi computado para a conta do Conselho. Ou definimos por liberar 50%, ou definimos por 569 

liberar toda. Essa é a minha proposta. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação 570 

Cristã de Moços – ACM: A nossa entidade também perdeu o prazo, passou por aqui e 571 

recebemos 50%. O que o Carlos está falando, a entidade também foi punida, porque um 572 

parceiro perdeu a credibilidade por doar e a gente não aplicar o recurso. É erro de 573 

alguém institucional? É, a gente assume, porque foi o que aconteceu. SR. ANDRÉ LUIZ 574 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 575 

do CMDCA: Só lembrar que a gente não pode colocar tudo em um mesmo balaio, porque 576 

cada processo tem algo sempre diferente do outro, não é tudo igual. A diferença de vários 577 

processos que passaram por aqui é que a entidade reconhece que ela perdeu prazo por 578 

problema interno. Quer dizer, é um problema da entidade, mas passaram alguns casos, 579 

são poucos, que o Conselho errou, erro de comunicação. No mínimo tem que repensar, 580 

aquela entidade que assume o erro e vem pedir arrego, esse é um tipo. Agora, que tem 581 

erro e comunicação dos dois lados é outra. Proposta de encaminhamento, alguém mais 582 

tem além do Carlos? Proposta do Carlos de 50% do valor. SR. DAVI JONATAS DA 583 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 584 

CMDCA: (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 585 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Agora são propostas, tem 586 

uma proposta de 50% e agora uma de 100%. Mais algum para votar? Então, proposta um 587 

é de 50% e proposta dois de 100%. Quem concorda com a proposta um levante a mão: 588 

09 votos. Proposta dois quem concorda levante a mão: 06 votos. Abstenção? Quatro 589 

abstenções. APROVADA A PROPOSTA 01: REPASSE DE 50% PARA A ENTIDADE E 590 

RETENÇÃO DE 50%. (Falas concomitantes em plenária). Pessoal, a questão dos anexos 591 

do Programa de Aprendizagem. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 592 

Divina Providência – IPSDP: Presidente, eu quero só citar, porque eu achei ridículo, na 593 

semana passada a gente discutiu 2 horas, após três reuniões e não conseguimos 594 

deliberar por divergência em uma palavra. Quero que conste isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA 595 



 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 596 

CMDCA: Tá. Alguém quem fazer mais falas? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 597 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Na verdade, a gente tem que definir só aquela 598 

palavrinha. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 599 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vocês querem apresentar o que é? Distribuíram 600 

algumas cópias. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 601 

Providência – IPSDP: A plenária deixou para a Comissão de Reordenamento, nós 602 

pedimos para o FORMAP nos mandar esse documento, a comissão sentou, conferiu 603 

esse formulário com o formulário padrão do CMDCA, fizemos esclarecimentos de alguns 604 

itens. Nós devolvemos ao FORMAP através do Conselheiro Jorge, que foi na reunião, o 605 

FORMAP nos mandou de volta, na plenária nós ficamos travados na palavra “perfil do 606 

público participante”, no item que diz “justificativa para atendimento”. Isso a instituição 607 

preenche ou não? Nós não podemos tirar, porque são itens do MTE, que é a lei maior... 608 

Está aí o Fábio, que me corrija. Uma lei federal não cabe ao Conselho através de uma 609 

resolução modificar. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 610 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Na verdade, eu desconheço alei. Não posso 611 

dizer. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 612 

IPSDP: Só estou dizendo desse material que nos foi pedido. SR. FÁBIO EVANDRO 613 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: A lei é 614 

interpretativa. Existe lei municipal que vai ao encontro de leis federais. Eu não vou nem 615 

me manifestar se realmente a lei federal regulamenta totalmente esse item. Então, não... 616 

Eu não sei o que diz a lei federal sobre isso. Eu não posso te dizer com que base na lei a 617 

gente pode tirar ou não. (Falas concomitantes em plenária) SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 618 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 619 

Pessoal, só mais um pouquinho para que a gente possa terminar, senão fica difícil. Quem 620 

vai falar pelo FORMAP. SR. JOÃO SOARES – Instituto Pobres Servos da Divina 621 

Providência/FORMAP: Pode ser eu. Boa tarde a todos. Bem, senhores, vocês já têm em 622 

mãos os anexos. Primeiro, esses anexos complementa a Resolução nº 039/2014 do 623 

CMDCA, que trata do Programa de Aprendizagem Profissional. Esses anexos são 624 

importantes, porque como complementa essa resolução, ali trata de novas entidades que 625 

vão executar o programa, quanto para as entidades que já executam, mas querem inserir 626 

novos cursos. Por isso que para nós é importante que seja aprovado, em virtude de se 627 

rum complemento da resolução. SR. LUCAS COSTAS – FORMAP: O item em pauta, em 628 

discussão, se esse item não for colocado, registrado no formulário do Ministério, na 629 

página, o curso não é validado. Então, não tem como tirar daqui. Isto é conforme a 630 

organização, se é uma entidade de assistência social, tem o seu registro, suas 631 

normativas, o que ela vai oferecer certamente vai ser direcionado para o currículo da 632 

assistência. E a justificativa que ela vai dar para o Ministério do Trabalho vai ser 633 

justamente isso. Se ela não é uma instituição da assistência, a justificativa vai ser 634 

conforme o estatuto dela e finalidade dos seus programas. Então, a justificativa é 635 

conforme o estatuto. Então, isso não teria implicação nenhuma do ponto de vista legal ou 636 

prático. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de 637 

Direitos Humanos – SMDH: Referente à lei federal, quero dizer que as leis têm a sua 638 

ordem, mas eu desconheço essa lei federal. Por isso que eu não sei do que se trata para 639 

poder dizer se realmente regulamenta todo esse item, se a resolução vai contrariar ou 640 

não. Então, não tem como dizer se a resolução, tirando ou não tirando, porque eu 641 

desconheço a lei. Outra coisa, se a lei federal exige, não é preciso estar explícito aqui, 642 

porque vai ter que cumprir o requisito lá na página, porque a lei federal exige. Então, não 643 

que tenha que ficar explicito aqui no formulário, porque na página vai ter que preencher, 644 

porque a lei exige. Eu estou falando tudo em tese, porque eu desconheço a lei, é muito 645 



 

vago a gente falar de algo que não domina. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 646 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: A 647 

discussão era no âmbito de que ela só regra a questão da inscrição, do região de 648 

inscrição do programa neste conselho. Então, estamos fazendo um formulário para 649 

cumprir os requisitos necessários neste Conselho. Em toda legislação superior ao 650 

regramento que nós estabelecemos, na Resolução nº 099, a instituição vai querer 651 

cumprir. Então, todos os formulários vão ter que ser supridos. O que ficamos na dúvida 652 

naquela plenária onde não houve a condição de nos esclarecer o que se referia esse 653 

item, após a chegada do João, ele nos trouxe o esclarecimento do que seria esse item. e 654 

a minha argumentação foi no sentido de que esse item contrapõe o que nós estipulamos 655 

na resolução, onde lá estão colocados os critérios e eles são bem claros. São três, o 656 

primeiro critério teria que ter entre 14 e 18 anos; o segundo critério é que deveria estar 657 

estudando; o terceiro é no caso desse adolescente ser deficiente, alguma necessidade 658 

especial, que para isso não teria limite de idade. São esses os três regulamentos que 659 

estão lá. Então, dentro desse cotexto é que nós colocamos a não necessidade desse 660 

item, porque já está claro na resolução e esse item é contraditório ao que está posto na 661 

resolução. Essa foi a reflexão daquele dia. SR. JOÃO SOARES – Instituto Pobres 662 

Servos da Divina Providência/FORMAP: Realmente, é uma lei federal, também tem um 663 

decreto (Inaudível) essa lei, que é o Decreto nº 5598/2005. Então, essa é uma regulação 664 

que orienta as entidades na execução da Aprendizagem. Esse plano é fundamental, 665 

porque é fundamental para garantir o cadastro e a validação dos mesmos. Claro, trazer 666 

para o CMDCA é justamente para objetivar a questão do andamento. SRA. LISETE 667 

FELIPPE – Casa do Menino Jesus de Praga: Quando o Davi coloca a questão da 668 

justificativa, a questão da verdade que tínhamos falado, é esse o entendimento da tua 669 

justificativa? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 670 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não é o meu entendimento. Foi dito 671 

aquele dia o seguinte, que ali constariam critérios de acesso, mas eles já estão 672 

estabelecidos na resolução... (Falas concomitantes em plenária). Então, no momento em 673 

que vamos criar critérios, justificar critérios ali, já tem essa decisão. Este formulário é só 674 

para o nosso registro e inscrição aqui neste Conselho. é isso que está em pauta. SRA. 675 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: O que eu 676 

penso? Este formulário é complementar ao nosso específico para o Programa de 677 

Aprendizagem. Eu não concordo com o colega Davi no sentido de que esse item está no 678 

perfil do público participante. O que eu penso enquanto conselheira do cmdc que visitas 679 

instituições? Isso não prejudica em nada o nosso trabalho enquanto Conselho, ao 680 

contrário, vai-nos subsidiar, porque de repente a instituição nós visita diz uma coisa e a 681 

gente lendo os documentos verifica isso mesmo, que quem preencheu faz uma coisa e 682 

coloca outra, aí a gente vê as divergências. Então, eu acho que não vai contra a nossa 683 

resolução, porque está no perfil do público participante, não está nos critérios. E esse 684 

item não é excludente da participação, até porque o adolescente já está participando lá. 685 

Isso é para a gente conhecer melhor como que a instituição consegue montar as turmas. 686 

Eu não vejo prejuízo, não vejo dano nenhum a Resolução nº 99. Eu vejo que ela faz com 687 

a a gente consiga uma transparência maior para conhecer melhor a instituição no que diz 688 

a aprendizagem. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 689 

Cidadania – RINACI: Eu estava lendo os critérios, perfil do público participante, este 690 

idem (deficiente) está amarrado com a resolução. Se vier a justificativa diferente do que 691 

está na resolução nós vamos prejudicar. Eu acho que deve ser “de acordo com o perfil do 692 

público participante”, não vai contra. Se estiver diferente não. SR. FÁBIO EVANDRO 693 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: A lei 694 

federal regulamenta a execução em diversos órgãos para a execução do atendimento 695 



 

quanto ao critério interno para registro, aí este Conselho pode deliberar com a autonomia 696 

do que ele acha que deveria ser necessário para o registro. Aí eu uso como analogia o 697 

próprio CME, que tem alguns critérios que não são nosso para o registro da entidade lá 698 

que presta trabalho na Educação Infantil. Então, este conselho tem que contar com a 699 

autonomia de colocar o critério dele. Claro, para executar vai ter que cumprir alguns 700 

requisitos lá que a (Inaudível) exige, mas o Conselho tem total autonomia para deliberar 701 

sobre os critérios dele. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 702 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguém, pessoal? 703 

Não? Podemos encaminhar? Por que um é manter a proposta original; proposta dois 704 

retirar o item. Todos concordam? Todo mundo? Então, proposta um é manter o 705 

formulário como está, com este texto; proposta dois é retirar. Quem concorda com a 706 

proposta um levante a mão. Dalva, Lisete, Jorge... Nove. SRA. DALVA FRANCO – 707 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Pode dizer o nome dos 708 

outros? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 709 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Posso, desculpa, é que eu fui contando e me 710 

perdido. Quem levantou a mão deixa erguida para eu dizer: Otília, Adelar, Carol e 711 

Rosana. Tá? NOVE VOTOS. Quem concorda com a proposta dois levante a mão: André, 712 

Fábio, Luciano, Davi, Alcema, Adelar... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 713 

Municipal da Fazenda – SMF: O Adelar já votou... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 714 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 715 

Levantem a mão de novo, pessoal: André, Fábio, Luciano, Davi, Alcema, Adroaldo. Mais 716 

alguém? SEIS VOTOS. Abstenções? Rosa e Roberta. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA 717 

– Associação Cristã de Moços – ACM: Só para justificar. Eu não consigo ter o 718 

entendimento porque entrei no decorrer, não tenho o entendimento total. (Falas 719 

concomitantes em plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 720 

Divina Providência – IPSDP: Não podemos questionar a opinião da colega também! SR. 721 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 722 

Presidente do CMDCA: A opinião da colega é uma opinião sincera. A colega da ACM 723 

que estava aqui antes não repassou dados para a colega Roberta, que a substituiu. SRA. 724 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Ela me passou. Eu 725 

Roberta não... (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 726 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Posso 727 

continuar falando por ela agora? Então, a senhora que não entendeu, não a sua colega 728 

que não passou? SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – 729 

ACM: Não a minha colega. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 730 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ah, agora nós entendemos. 731 

Pessoal, APROVADO O ANEXO PROPOSTO. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 732 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A Comissão de Reordenamento vai 733 

fazer as cópias, porque já tem uma lista para onde enviar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 734 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 735 

Com certeza. Mais alguma coisa? Grato pela presença de todos. Os colegas que vão 736 

participar da tripartite no abrigo fiquem aqui. (Falas concomitantes em plenária). Meus 737 

amigos, peço a atenção de mais 03 minutos. Podemos continuar mãos 03 minutos? A 738 

FASC tem que sair. Nós anunciamos aqui um convite. (Falas concomitantes em plenária). 739 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: As pessoas 740 

estão saindo e tu não precisas comentar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 741 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Semana 742 

passada comentaram que uma instituição saiu, Otília. Situação de sair e voltar é a 743 

mesma coisa. Nós temos aqui a 7ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura 744 



 

da Paz, de 25 a 27 de novembro de 2014. Eu queria colocar se a gente manda uma 745 

representação, alguns conselheiros vieram colocar que é importante a ida e eu queria 746 

deliberar para que a gente possa dizer sim ou não e quem vai. SRA. OTÍLIA HENZ DE 747 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu li a proposta do trabalho, já que 748 

não teve Executiva e eu estava aqui, eu li todo o projeto, todo o trabalho, é excelente. Eu 749 

acho que o colega que fez a proposição, que é o Jorge, ele tem a qualificação toda para 750 

isso, nessa representação enquanto Conselho. Eu voto... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 751 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 752 

Mas não está no momento de votação. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 753 

Municipal da Fazenda – SMF: Mas eu voto, tranquilo. (Falas concomitantes em 754 

plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 755 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Enquanto não fizermos silêncio na plenária não 756 

continuaremos. Meus amigos, eu queria deliberar se tem mais alguém que queria fazer a 757 

defesa de ir ou não ir no encontro, se acham necessário? SR. JORGE ROBERTO DO 758 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Eu acho importante, é a 759 

educação na primeira infância. Para nós é superimportante. SRA. ALCEMA OLIVEIRA 760 

MOREIRA – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 761 

ACBERGS: Também acho importante para o Conselho, para nós conselheiros estarmos 762 

indo lá. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu 763 

não ouvi. SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das Creches 764 

Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: Ah, já falei, não vou repetir. SR. 765 

FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos 766 

– SMDH: Eu li o convite, os painéis, o que será debatido, todo o encontro tem tudo a ver 767 

com o nosso trabalho, com o trabalho das entidades, o trabalho que é desenvolvido pelos 768 

conselheiros. Eu acho que é um aprendizado enorme não só para o Conselho, mas para 769 

a Cidade. Eu acho que o Conselho tem que mandar sim representação. SRA. ROBERTA 770 

GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu compartilho da ideia que a 771 

Otília falou do Colega Jorge, porque eu conheço o trabalho deles e acho que tem tudo a 772 

ver com a cultura de paz, pensando principalmente na importância primeira infância. 773 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 774 

(Inaudível)... A nossa colega da Saúde. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 775 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília, 776 

obrigado! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 777 

Quer que (Inaudível) mais um pouco? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 778 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, eu 779 

quero que tu não te manifestes na fala dela! Mais alguém? Queria colocar em votação 780 

quem concorda com a ida de representantes lá. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 781 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: De representantes não, de dois. SR. ANDRÉ 782 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 783 

Presidente do CMDCA: Vou votar primeiro a ida. SRA. LISETE FELIPPE – Casa do 784 

Menino Jesus de Praga: Quem sabe não desliga o gravador? SR. ANDRÉ LUIZ DA 785 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 786 

CMDCA: Não, nesta gestão, Lisete, para teu conhecimento, nunca se desliga gravador, 787 

em gestões passadas desligavam, nesta gestão não se desliga gravador. Em gestões 788 

passadas se mandava desligar. Nesta gestão, na primeira reunião, nós determinamos à 789 

empresa que não se desliga gravador aqui. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 790 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Não. Nunca se desligou! Põe na ata, nunca se 791 

desligou! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 792 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sim, desligavam o gravador. Levanta a mão 793 



 

quem aprova a ida a Brasília. Muito obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO 794 

por unanimidade. Conselheiros que queiram ir. (Falas concomitantes em plenária). Meus 795 

amigos... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 796 

IPSDP: Tem que ter o retorno das representações, né, Presidente. Ir para fazer outras 797 

coisas depois... Que comprovem, fotos, fotos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 798 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A senhora 799 

esta dizendo que os representantes vão e não trabalham, é isso? SRA. OTÍLIA HENZ DE 800 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não foi... SR. ANDRÉ LUIZ DA 801 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 802 

CMDCA: Eu estou perguntando para ela, Otília. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 803 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Só estou dizendo que tem que ter o 804 

retorno, vão ter que falar onde foram, o que viram. Só isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 805 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 806 

Certo. Mais alguma coisa? Rosa, Taís, Jorge... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 807 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu estou inscrita para falar. SR. ANDRÉ LUIZ 808 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 809 

do CMDCA: Luciano, Fábio, Alcema... O Luciano. O Davi. Quem mais? Faltou alguém? 810 

Dalva. São 07. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 811 

SMF: Bota o meu nome e eu estou inscrita. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 812 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Fala, 813 

Otília. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 814 

Seguinte, pessoal, eu gostaria muito que os nobres conselheiros prestassem atenção. 815 

Nós sempre mandamos duas, três, quatro representantes, de uma forma ou de outra têm 816 

ido sempre os mesmos. Eu, Otília da Secretaria da Fazenda, sugiro que nós enquanto 817 

conselheiros apoiássemos a ida do Jorge que foi quem trouxe esse processo para cá e 818 

da colega da Saúde, que é da neurociência e é uma coisa que eu garanto que nenhum 819 

de nós tem, ninguém aqui é de grupos da neurociência, só ela. Então, eu cedo para ele ir. 820 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 821 

Grosso e Presidente do CMDCA: Tu estás retirando. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 822 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não, é para deixar. A minha fala que eu quero 823 

que fique clara é que eu como conselheira acredito que nós estaremos muito bem 824 

representados pelos dois colegas. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 825 

Divina Providência – IPSDP: Eu acho que um dos critérios para ir para  viagem é ter 826 

afinidade com o tema do evento, porque ir só porque sou conselheira e vou, não acresce 827 

para a tua apresentação, para poder falar, para poder estar representando o Município, o 828 

que está indo. Então, concordo com a Alcema, que se coloca à disposição os que têm 829 

envolvimento e que podem acrescentar o Município através dos painéis. SR. ANDRÉ 830 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 831 

Presidente do CMDCA: Então, só para eu formular a minha ideia, Dalva. Neurociência 832 

seria um dos temas e situação da primeira infância seria de 0 a 6, é isso? SRA. OTÍLIA 833 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Neurociência aplicada e 834 

educação na primeira infância. (Falas concomitantes em plenária). SRA. DALVA 835 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: É o mesmo 836 

painel? SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 837 

RINACI: São vários painéis, os mais variados. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 838 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E por 839 

temas, é neurociência e educação. Então, é um e outro, dois temas abordando no 840 

encontro lá. Tem o neurociência com implicação de 0 a 6. Quem pediu para falar? (Falas 841 

concomitantes em plenária). Rosa. SRA. ROSA HELENA CAVALHEIROS – UAMPA: Eu 842 



 

me coloquei à disposição porque tenho entendimento na questão da saúde. SR. FÁBIO 843 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 844 

SMDH: Companheiros e conselheiros, nós estamos fazendo várias defesas aqui e tal, 845 

mas eu acho que aqui representamos as entidades, mas somos um grupo de 846 

conselheiros, onde todos estão capacitados a participar desse evento e trazer melhorias 847 

para a Cidade, para trazer experiência. Todo mundo que entra neste Conselho é 848 

conselheiro do CMDCA, é igual, porque se eu for falar no público alvo ali, que tem muitas 849 

defesas, aí me serve, diretos humanos. Isso se enquadra bem na área que eu tenho, mas 850 

eu estou me colocando à disposição como conselheiro em pé de igualdade com todo 851 

mundo. Não quero fazer uma defesa, porque eu também trabalho na área. Eu acho que 852 

aqui somos todos conselheiros, todos estão colocando seu nome à disposição e todos 853 

têm condições de ir e trazer que foi dito, trazer melhorias. Então, a gente tem que tomar 854 

cuidado sobre o tema que uns conseguem trazer, outros não, isso para mim é complicado 855 

de se avaliar. Todo mundo aqui é conselheiro igual, todo mundo pode ir. (Falas 856 

concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 857 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só um pouquinho, pessoal, 858 

vamos garantir as falas. Eu quero dizer a vocês que não vou entrar no critério de que já 859 

foi ou não foi. Nós tivemos aqui dezenas de atividades em Porto Alegre e fora, que a 860 

maioria dos conselheiros não se candidataram aqui. Foram postas aqui. Ninguém foi 861 

tirado do grupo. A Dalva já viajou, o Jorge viajou, o André, a Otília. (Falas concomitantes 862 

em plenária). Pessoal, todo mundo que foi se inscreveu, quem não foi é porque não quis 863 

ir ou não podia ir. Eu lembro da Fabrízia, do Menino Jesus de Praga, que pediu para ir, 864 

nós teríamos que mandar um email fazendo toda uma justificativa para ela poder ir, se 865 

não a casa não liberava. E ela pediu que ocultasse, porque ela não recebeu a diária, ela 866 

podia (Inaudível), eles acham que ela foi para o Rio de Janeiro. Então, todas as entidades 867 

que estão aqui, da sociedade civil, ou de secretarias, tiveram a oportunidade de ir a 868 

algum lugar. Então, a gente não pode entrar aqui e dizer “sempre os mesmos”, porque 869 

tiveram oportunidades e não se candidataram, ou porque não puderam ir, ou porque não 870 

tiveram interesse. Pode ser até que já foi porque se colocou à disposição do Conselho a 871 

cumprir uma missão por este Conselho. Fica difícil a gente tratar dessa forma. Davi e 872 

depois o Jorge. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 873 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu queria colocar que sempre me senti 874 

muito honrado para representar este Conselho, sempre dei, quando possível, os 875 

feedbacks necessários nestas plenárias. Frente à fala do Fábio, eu acho que ele me 876 

representa e eu apoio a ida dele. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – 877 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Obrigado. SR. DAVI JONATAS 878 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 879 

do CMDCA: Retiro meu nome. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 880 

Integração e Cidadania – RINACI: Eu queria colocar que na minha ida a Brasília fiquei 881 

sabendo desse evento na comissão e acho de extrema importância. Também não quero 882 

entrar no mérito. Eu vejo que a gente sempre (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 883 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 884 

Não é uma regra. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 885 

Cidadania – RINACI: A minha sugestão é que o Conselho esteja presente lá, essa era a 886 

minha ideia. Então, se vão ser dois, três, que a gente vote. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 887 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 888 

Lisete para encerrar e vou encaminhar para a votação. SRA. LISETE FELIPPE – Casa 889 

do Menino Jesus de Praga: O meu é bem objetivo. Eu quero compartilhar o que o Fábio 890 

diz, se a gente está aqui é porque temos condições, dentro das suas possibilidades de 891 

entendimento. Eu acho que só o fato de ir com responsabilidade, porque ninguém está 892 



 

indo para passeio. Pronto, eu acho que é isso, mesmo sendo os mesmos, poder fazer o 893 

que a gente faz hoje, de indicar as pessoas em plenária, só isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA 894 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 895 

CMDCA: Todas as indicações são feitas em plenárias, a não ser a de representação que 896 

o Presidente não vai, porque o regimento diz, Lisete, que eu posso indicar. O regimento 897 

diz isso. Este o Jorge trouxe o assunto e nós estamos colocando. Eu não irei. Só estou 898 

reforçando. Eu queria faze ruma proposta assim. Só para lembrar, quem foi no Fórum 899 

Social Mundial? Quem são as cabeças que foram? O Jorge da RINACI, a ACM foi, 900 

UAMPA, três foram. Viram, pessoal. É a primeira representação nossa... (Falas 901 

concomitantes em plenária). E foi o Conselho Tutelar e o Fórum de Entidades. Pessoal, 902 

cada um vota em um e aí o mais votado... Temos três conselheiros, alguém é contra três 903 

conselheiros irem? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 904 

– SMF: Eu acho que dois é de bom tamanho. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 905 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, 906 

quem acha que tem que ir dois levante a mão: 06 votos. Quem acha que deve ir três: 10 907 

votos. Abstenções? APROVADO 03 CONSELHEIROS. Agora votem em um, serão os 908 

três mais votados. Vou nominando, temos Rosa, Taís, Jorge, Luciano, Fábio, Alcema e 909 

Otília. Fábio, um nome. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 910 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Eu voto na Alcema. (Risos da plenária). SRA. 911 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu acho 912 

que os dois mais votados não, porque são duas vagas... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 913 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 914 

Não, são três vagas. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 915 

Providência – IPSDP: Três vagas... (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ 916 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 917 

Presidente do CMDCA: A pessoa quer votar, vota. Se eu fosse candidato votaria em 918 

mim. É a tua posição, cada um pode votar em si... (Falas concomitantes em plenária). 919 

Pessoal, nós estamos em processo de votação. Dalva, só um minutinho. Luciano. SR. 920 

LUCIANO S. CARDOSO – Associação de Moradores da Vila Maria da Conceição: 921 

Luciano. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 922 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Luciano, isso mesmo. Dalva. SRA. DALVA 923 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Jorge. SRA. 924 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Jorge. SRA. 925 

IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Jorge. SR. 926 

JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Jorge. 927 

SRA. ROSA HELENA CAVALHEIROS – UAMPA: Eu. SRA. ROSANA FERNANDES 928 

NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Taís. SRA. 929 

CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Taís. 930 

SRA. LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de Praga: Jorge. SRA. OTÍLIA HENZ 931 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu voto na Taís. Eu não voto 932 

em mim mesma nem que me matem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 933 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É a tua 934 

opinião e nós respeitamos. Muito obrigado, pelo voto. Davi. SR. DAVI JONATAS DA 935 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 936 

CMDCA: Voto no Fábio. SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das 937 

Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: Fábio. SR. ADROALDO 938 

VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga: Voto no Fábio. 939 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 940 

Grosso e Presidente do CMDCA: O André no Fábio. Então, temos assim: Rosa 01 941 



 

votos; Taís 04 votos; Jorge com 05; Luciano 01 voto; Fábio 04 votos; Alcema 01 voto; 942 

Otília 00 votos. Então, quem vai... (Falas concomitantes em plenária). Pessoal, para 943 

encerar, quem irá na REPRESENTAÇÃO: JORGE, TAÍS E FÁBIO. Certo? (Aplausos da 944 

plenária). Pessoal, vocês três têm que imediatamente na Gerência encaminhar 945 

documentos. Certo? Obrigado pela presença de todos.  946 

 947 

Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16h30min.  948 
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